ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
ว่าด้วยการให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ
พ.ศ. 2562
----------------------------------------------------------

โดยที่ เป็ น การสมควรให้ มี การปรั บปรุ งระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรั พ ย์ กรมทรั พยากรธรณี จ ากั ด
ว่ าด้ ว ยการให้ เงิ น กู้ แ ก่ ส มาชิ ก พ.ศ. 2544 และที่ ได้ แ ก้ ไขเพิ่ ม เติ ม อาศั ย อ านาจตามความในข้ อ 65 (9) และ
ข้ อ 92 (3) แห่ งข้ อบั งคั บของสหกรณ์ ออมทรั พย์ กรมทรั พยากรธรณี จ ากั ด และด้ วยความเห็ นชอบของที่ ประชุ ม
คณะกรรมการดาเนินการ ชุดที่ 44 ประจาปี 2562 ประชุมครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 จึงกาหนด
ระเบี ย บสหกรณ์ อ อมทรั พ ย์ กรมทรั พ ยากรธรณี จ ากั ด ว่ า ด้ ว ยการให้ เงิ น กู้ เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น และเงิ น กู้ ส ามั ญ
พ.ศ. 2562
ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด ว่าด้วยการให้
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ พ.ศ. 2562”
ข้อ 2. ระเบียบนี้ใช้บังคับ ตั้งแต่วันทีป่ ระกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3. ให้ยกเลิกระเบียบสหกรณ์ ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด ว่าด้วยการให้ เงินกู้แก่
สมาชิก พ.ศ. 2544 และฉบับที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ และบรรดาระเบียบ ประกาศ คาสั่ง มติ หรือข้อตกลงอื่นใด
ซึง่ ระบุไว้แล้วในระเบียบนี้หรือขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
หมวด 1
ข้อกาหนดทั่วไป
ข้อ 4. ในระเบียบนี้
“สหกรณ์” หมายถึง สหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“สมาชิก” หมายถึง สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“ประธานกรรมการ” หมายถึง ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“รองประธานกรรมการ” หมายถึง รองประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“กรรมการ” หมายถึง กรรมการดาเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“ผู้จัดการ” หมายถึง ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมทรัพยากรธรณี จากัด
“สินทรัพย์” หมายถึง ทรัพย์สิน หรือหลักทรัพย์ที่สมาชิกมีอยู่
“หนี้สิน” หมายถึง หนี้สินที่สมาชิกมีอยู่ก่อนการยื่นคาขอกู้เงินกับสหกรณ์
“เงิน ได้ รายเดือน” หมายถึง เงินเดือน ค่าจ้างประจา และเงิน อื่นๆที่สมาชิกได้รับเป็น
ประจาในลักษณะเช่นเดียวกับเงิน เดือนหรือค่าจ้างประจา ซึ่งสมาชิกได้รับจากหน่วยงานต้นสังกัด และหมายถึง
เงินบานาญตามกฎหมายและระเบียบว่าด้วยเงินบาเหน็จบานาญ หรือเงินบาเหน็จรายเดือน ซึ่งสมาชิกได้รับจาก
ทางราชการ
ข้อ 5. การให้ เงิน กู้แก่ส มาชิกนั้ น จะให้ ได้เพื่ อการอัน ควรและเป็ น ประโยชน์ แก่ส มาชิก ตามที่
คณะกรรมการเห็ น สมควร ทั้ ง นี้ เงื่ อ นไขการให้ เงิ น กู้ เป็ น ไปตามที่ ก าหนดในระเบี ย บนี้ หรื อ เป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการประกาศกาหนด

-2สมาชิกที่สหกรณ์อนุมัติให้ได้รับเงินกู้ ทุกประเภท ต้องมาทาสัญญา และขอรับเงินกู้ภายใน
ระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
หมวด 2
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน
ข้อ 6. เมื่อสมาชิกมีเหตุฉุกเฉินอันจาเป็นต้องใช้เงิน และประสงค์จะขอกู้เงินก็ให้ยื่นคาขอกู้ต่อ
สหกรณ์ตามแบบทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ข้ อ 7. คณะกรรมการอาจมอบให้ ป ระธานกรรมการ หรื อ รองประธานกรรมการ และหรื อ
กรรมการดาเนินการคนใดคนหนึ่ง ตามที่เห็นสมควรเป็นผู้วินิ จฉัยและอนุมัติเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินแทนคณะกรรมการ
ก็ได้
ข้ อ 8. เงิน กู้เพื่ อ เหตุ ฉุก เฉิ น ที่ ให้ แก่ ส มาชิก ต้ องไม่ เกิ น ร้อ ยละ 95 ของมู ล ค่ าหุ้ น ที่ ต นมี อ ยู่ ใน
สหกรณ์ สาหรับกรณี สมาชิกที่กู้เงินกู้สามัญ ตามที่ระเบียบกาหนดให้ไม่ต้องมีสมาชิก อื่นเป็นผู้ค้าประกัน หนี้เงินกู้
เพื่อเหตุฉุกเฉินเมื่อรวมหนี้เงินกู้สามัญดังกล่าวต้องไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นของตน
การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินนอกจากที่กล่าวในวรรคก่อน ผู้กู้ต้องมี เงินได้รายเดือนคงเหลือ
หลังจากการหักผ่อนชาระหนี้ประจาเดือนแล้วไม่น้อยกว่าจานวนที่คณะกรรมการประกาศกาหนด
ในกรณีที่สมาชิกนั้นยังมีหนี้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเหลืออยู่ เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่จะขอกู้ใหม่
และที่เหลืออยู่รวมกัน จะมีเงินต้นเกินกว่าวงเงิน ให้กู้ตามที่กาหนดในวรรคแรกไม่ได้ และสมาชิกคนหนึ่งจะมีหนี้สิน
ต่อสหกรณ์ในฐานะผู้กู้โดยจานวนเงิน ต้นรวมกันทั้งหมดเกินกว่าวงเงิน ให้กู้ตามที่กาหนดในข้อ 12 ไม่ได้ เว้นแต่
เป็นการกูเ้ งินกู้พิเศษ
ข้อ 9. ในกรณีมีเหตุฉุกเฉินจากสาธารณภัยและมีสมาชิกได้รับผลกระทบเป็นจานวนมากหรือกรณี
มีเหตุจาเป็นอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ที่สหกรณ์สมควรให้ความช่วยเหลือทางการเงินต่อสมาชิกให้ทันต่อสภาวการณ์
เป็ นกรณี พิเศษ คณะกรรมการอาจให้ เงิน กู้เพื่อเหตุฉุกเฉินดังกล่าวแก่สมาชิก โดยยกเว้นข้อกาหนดในหมวดนี้ได้
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามเงื่อนไขทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรและประกาศกาหนดให้ทราบเป็นคราวๆไป
หมวด 3
เงินกู้สามัญ
ข้อ 10. คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้สามัญ มีอานาจพิจารณาอนุมัติให้เงินกู้ สามัญแก่
สมาชิกได้ตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของสหกรณ์และระเบียบนี้
ข้อ 11. สมาชิกผู้ประสงค์ขอกู้เงิน กู้สามัญ ต้องเสนอคาขอกู้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่คณะกรรมการ
กาหนด
ข้อ 12. คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการเงิน กู้ส ามัญ จะพิ จารณาให้ กู้ เงิน กู้ส ามัญ แก่ ส มาชิ ก
โดยพิจารณาถึงความมุ่งหมายฐานะและความสามารถชาระหนี้ของสมาชิกผู้นั้น และตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิกตั้งแต่ 6 เดือน แต่ไม่เกิน 36 เดือน มีสิทธิกู้ได้ในวงเงิน
ไม่เกิน 40 เท่าของเงินได้รายเดือน แต่ทั้งนี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) และสมาชิกต้อง
มีค่าหุ้นสะสมไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเงินที่กู้ (ในวันที่รับเงินกู้)
(2) สมาชิกที่มีอายุการเป็นสมาชิก ตั้งแต่ 36 เดือนขึ้นไป มีสิทธิกู้ได้ไม่เกิน 70 เท่าของเงิน
ได้รายเดือน แต่ทั้งนี้วงเงินกู้ต้องไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) และสมาชิกต้องมีค่าหุ้นสะสม
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจานวนเงินที่กู้ (ในวันที่รับเงินกู้)

-3กรณีที่สมาชิกมีค่าหุ้นอยู่ในสหกรณ์เกินกว่าวงเงินซึ่งอาจกู้ได้ตามวรรคแรก คณะกรรมการ
อาจพิจารณาให้เงินกู้แก่สมาชิกได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของเงินค่าหุ้นที่สมาชิกนั้นมีอยู่ในสหกรณ์ โดยคณะกรรมการ
อาจมอบหมายให้ ก รรมการคนใดคนหนึ่ ง ร่ ว มกั บ ผู้ จั ด การพิ จ ารณาอนุ มั ติ เงิน กู้ แ ก่ ส มาชิ ก และสมาชิ ก ผู้ ข อกู้
จะได้รับเงินภายใน 3 วันทาการ นับแต่วันนี้ได้รับอนุมัติ
การให้เงินกู้สามัญผู้กู้ต้องมีหนี้เดิมคงเหลือ ไม่เกินและมีเงินได้รายเดือนคงเหลือหลังจาก
การหักผ่อนชาระหนี้ประจาเดือนแล้วไม่น้อยกว่าจานวนที่คณะกรรมการประกาศกาหนดในแต่ละกรณี
ข้อ 13. ถ้าคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควรจะให้เงินกู้แก่สมาชิกที่ยังส่งคืน
เงินกู้สามัญหรือเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินที่ยังชาระไม่เสร็จสิ้นก็ได้ แต่จานวนเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินรวมกัน
ของสมาชิกผู้กู้คนหนึ่งๆจะมีจานวนเงินเกินกว่าวงเงินให้กู้ตามที่กาหนดไว้ในข้อ 12 ไม่ได้
ข้อ 14. ในการให้ กู้ เงิน กู้ส ามั ญ นั้ น ถ้าปรากฏว่าสหกรณ์ มี เงิน ทุ น ไม่พ อแก่ การให้ กู้กั บ สมาชิ ก
ทุกรายหรือมีการขอกู้เกิน กว่าวงเงินตามที่คณะกรรมการกาหนดสาหรับการที่จะให้ กู้ในแต่ละเดือน สหกรณ์จะ
พิจารณาให้กแู้ ก่สมาชิกตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) เงินกู้ซึ่งผู้กู้มีค่าหุ้นในสหกรณ์เกินกว่าวงเงินกู้ พึงให้ในลาดับก่อนเงินกู้ซึ่งมีหลักประกัน
อย่างอื่น
(2) ในระหว่างเงินกู้ซึ่งอยู่ในระดับเดียวกันตาม (1) เงินกู้ซึ่งมีจานวนน้อยพึงให้ก่อนเงินกู้
ซึ่งมีจานวนมาก เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ จานวนเงินกู้ที่นามาเทียบกันนั้นให้คิด รวมทั้งเงินกู้สามัญและเงินกู้เพื่อเหตุ
ฉุกเฉินรายก่อนของผู้ขอกู้ที่คงเหลืออยู่ (ถ้ามี) ด้วย
ทั้งนี้ เว้นแต่มีเหตุผลความจาเป็นอย่างอื่นคณะกรรมการอาจพิจารณาให้เงินกู้โดยแตกต่าง
จากหลักเกณฑ์ข้างต้นก็ได้ โดยต้องบันทึกเหตุผลความจาเป็นไว้
หมวด 4
หลักประกันสาหรับเงินกู้
ข้อ 15. การให้เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินและเงินกู้สามัญ ผู้กู้ต้องทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบ
ทีค่ ณะกรรมการกาหนด
ข้อ 16. เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน ไม่ต้องมีหลักประกันเพิ่มเติมนอกเหนือจากมูลค่าหุ้นของตน
ข้ อ 17. เงิ น กู้ ส ามั ญ ของสมาชิ ก ผู้ กู้ ที่ มี ห นี้ เงิ น กู้ ค งเหลื อ หรื อ ที่ จ ะขอกู้ ที่ มี จ านวน เกิ น กว่ า
ร้อยละ 95 แห่งค่าหุ้นซึ่งผู้ขอกู้มีอยู่ในสหกรณ์ผู้กู้ต้องเสนอสมาชิกสหกรณ์เป็นผู้ค้าประกันตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นสมควรอย่างน้อย 1 คน
ค้าประกันการกู้เงินกู้สามัญนั้น แต่ถ้าผู้ขอกู้มีเงินกู้สามัญ คงเหลืออยู่ก่อนก็ต้องให้ค้าประกันเพื่อหนี้สินเกี่ยวกับเงินกู้
สามั ญ นั้ น ทั้ ง หมด ส าหรั บ การกู้ เงิน กู้ ส ามั ญ ที่ มี ว งเงิ น กู้ เกิ น กว่ า 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ ว น) ต้ อ งมี
ผู้ค้าประกันไม่น้อยกว่า 2 คน เป็นผู้ค้าประกัน
(2) ในกรณี มีค วามจาเป็ น เพื่ อลดความเสี่ ยงในการให้ เงิน กู้ส ามัญ คณะกรรมการหรือ
คณะกรรมการเงินกู้สามัญมีอานาจวินิจฉัยเรียกให้มผี ู้ค้าประกันมากกว่าหนึ่งคนก็ได้
(3) สมาชิกผู้ค้าประกันต้องทาหนังสือค้าประกั นให้ไว้ต่อสหกรณ์ตามแบบที่คณะกรรมการ
กาหนด
(4) สมาชิกคนหนึ่ง จะเป็นผู้ค้าประกัน การกู้เงินของผู้กู้มากกว่า 2 คนไม่ได้ และสมาชิก
คนหนึ่งจะเป็นผู้ค้าประกันโดยมีจานวนต้นเงินรวมกันทั้งหมดเกินกว่าวงเงินกู้ทกี่ าหนดไว้ในข้อ 12 ไม่ได้

-4(5) เมื่อผู้ค้าประกันคนใดตาย หรือออกจากสหกรณ์โดยเหตุอื่น หรือมีเหตุที่คณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเงิน กู้ส ามัญ เห็ น ว่าไม่ส มควรหรือไม่ อาจที่จะเป็น ผู้ ค้าประกันต่ อไป ผู้ กู้ต้องจัดให้ ส มาชิกอื่ น
ซึ่ ง คณะกรรมการหรื อ คณะกรรมการเงิ น กู้ ส ามั ญ เห็ น สมควรเข้ า เป็ น ผู้ ค้ าประกั น แทนผู้ ค้ าประกั น คนเดิ ม
ให้เสร็จภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้สามัญกาหนด
(6) การที่ ส มาชิ ก ผู้ ค้ าประกั น ออกจากสหกรณ์ ไ ม่ ว่ า เพราะเหตุ ใดๆ ไม่ เป็ น เหตุ ใ ห้
ผู้นั้น หลุดพ้น จากการค้าประกัน จนกว่าผู้กู้ได้จัดให้ สมาชิกอื่น ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ สามัญ
เห็นสมควรเป็นผู้ค้าประกันแทน
ในกรณีที่สมาชิกผู้ขอกู้เงินสามัญ จะขอใช้สินทรัพย์เป็นหลักประกัน นอกเหนือจากการใช้
สมาชิ ก ค้ าประกั น ตามที่ ก ล่ าวมาแล้ ว ข้ า งต้ น ต้ อ งชี้ แ จงเหตุ ผ ลความจ าเป็ น และต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการเป็นกรณี ๆ ไป
หมวด 5
เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้
ข้อ 18. เงินงวดชาระหนี้สาหรับเงินกู้นั้นให้กาหนดไว้ ดังนี้
(1) เงิน กู้ เพื่ อ เหตุ ฉุ ก เฉิ น ให้ ค ณะกรรมการหรื อ กรรมการที่ ได้ รั บ มอบหมายพิ จ ารณา
กาหนดให้ผู้กู้ส่งคืนเงินกู้เป็นงวดรายเดือนเท่ากัน (เว้นแต่งวดสุดท้าย) พร้อมด้วยดอกเบี้ยเป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่
จะเห็นเป็นการสมควร แต่ไม่เกิน 12 งวด ทั้งนี้ โดยไม่มีการผ่อนเวลาอย่างใดอีก
(2) เงินกู้สามัญ ให้คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ สามัญ พิจารณากาหนดให้ผู้กู้
ส่งคืนเงินกู้เป็นงวด พร้อมด้วยดอกเบี้ย เป็นจานวนกี่งวดก็สุดแต่จะเห็นเป็นการสมควรตามฐานะของผู้ขอกู้ จานวน
และความมุ่งหมายแห่งเงินกู้ ทั้งนี้ ไม่เกิน 180 งวดเดือน และต้องชาระให้เสร็จสิ้นภายในอายุ 65 ปี เว้นแต่ หนี้เงินกู้
ที่มีไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่าหุ้นสะสมที่ตนมี จะชาระให้เสร็จสิ้นหลังอายุ 65 ปี ก็ได้
ในกรณีที่ผู้กู้มีคาขอเป็นหนังสือ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้สามัญเห็นว่ามีเหตุ
อัน สมควรผ่อนผัน เป็ นพิ เศษ คณะกรรมการหรือคณะกรรมการเงินกู้ กู้ส ามัญ จะผ่ อนผั นการส่ งเงินงวดช าระหนี้
สาหรับเงินกู้สามัญที่กาหนดไว้ตามความในวรรคก่อนนั้น ให้แก่ผู้กู้คราวละหนึ่งหรือหลายเดือนก็ได้ แต่การผ่อนผัน
เช่นนี้ทั้งหมดสาหรับเงินกู้สามัญรายหนึ่งๆต้องไม่เกิน 6 เดือน
เงินงวดชาระหนี้เงินกูน้ ั้น ให้ส่งชาระตั้งแต่เดือนที่คิดดอกเบี้ยเดือนแรกเป็นต้นไป
ข้อ 19. การส่งเงินงวดชาระหนี้เงินกู้ให้ส่งโดยวิธีหักจากเงิน ได้รายเดือนของผู้กู้ ณ ที่จ่าย หากผู้กู้
ไม่อาจปฏิบัติได้ตามวรรคแรก ให้ยื่นคาร้องชี้แจงเหตุผลและรายละเอีย ดการส่งเงินงวดชาระหนี้ต่อคณะกรรมการ
หรือคณะกรรมการเงินกูส้ ามัญเพื่อพิจารณาตามแต่จะเห็นสมควรเป็นรายๆ ไป
ให้ถือว่าเงินงวดชาระหนี้แต่ละงวด ถึงกาหนดส่งชาระภายในวันสิ้นเดือนนั้นๆ
หมวด 6
ดอกเบี้ยเงินกู้
ข้อ 20. การคิ ด ดอกเบี้ ย เงิน ให้ กู้ทุ กประเภท ให้ ถื อตามระเบี ย บสหกรณ์ ว่าด้ ว ยดอกเบี้ ยเงิน กู้
ข้อ 21. ดอกเบี้ยเงิน กู้นั้นให้คิดเป็นรายวันตามจานวนต้นเงินคงเหลือ เว้นแต่คณะกรรมการจะ
กาหนดเป็นอย่างอื่น
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การควบคุมหลักประกันและการเรียกคืนเงินกู้
ข้อ 22. ให้คณะกรรมการ ตรวจตรา ควบคุม ให้เงินกู้มีหลักประกันตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
และเมื่ อ คณะกรรมการเห็ น ว่ าหลั ก ประกั น ส าหรั บ เงิน กู้ ร ายใดเกิ ด บกพร่ อ ง ต้ อ งแจ้ ง ให้ ผู้ กู้ จั ด การแก้ ไขหรื อ
เปลี่ยนแปลงภายในเวลาที่กาหนด
ข้อ 23. ในกรณี อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ คณะกรรมการอาจพิจารณาให้เงินกู้ตามระเบียบนี้
เป็ น อั น ถึ งก าหนดช าระคื น โดยสิ้ น เชิ งพร้ อ มดอกเบี้ ย ในทั น ที โดยมิ พั ก ต้ อ งค านึ ง ว่ าจะถึ ง ก าหนดเวลาที่ ให้ ไว้
และคณะกรรมการต้องจัดการเรียกคืนโดยมิชักช้า
(1) เมื่อผู้กู้ออกจากสหกรณ์ไม่ว่าเพราะเหตุใดๆ
(2) เมื่อปรากฏต่อคณะกรรมการว่า ผู้กู้นาเงินกู้ไปใช้ผิดความมุ่งหมายที่ให้เงินกู้
(3) เมื่อคณะกรรมการเห็ นว่าหลักประกันสาหรับเงินกู้เกิดบกพร่องและผู้ กู้มิได้จัดการ
แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงภายในระยะเวลาที่คณะกรรมการกาหนด
(4) เมื่อผู้กู้ค้างส่งเงินงวดชาระหนี้ ไม่ว่าต้นเงินหรือดอกเบี้ยเป็นเวลาถึง 2 เดือนติดต่อกัน
หรือผิดนัดการส่งเงินงวดชาระหนี้ดังว่านั้นถึง 3 คราว สาหรับเงินกู้รายหนึ่งๆ
ข้อ 24. ในกรณีที่ผู้ค้าประกันจะต้องรับผิดชาระหนี้แทนผู้กู้ ผู้ค้าประกันอาจชาระหนี้ครั้งเดียว
ทั้งหมด หรืออาจชาระเป็นงวดรายตามที่ผู้กู้ทาหนังสือไว้กับสหกรณ์ก็ได้
ในกรณี ผู้ ค้ าประกั น จะต้ อ งรั บ ผิ ด ช าระหนี้ แ ทนผู้ กู้ เพราะเหตุ ใดๆ ตามวรรคก่ อ น
และไม่ ส ามารถช าระหนี้ นั้ น โดยสิ้ น เชิ ง เมื่ อ ผู้ ค้ าประกั น ร้ อ งขอคณะกรรมการอาจผ่ อ นผั น ให้ เรี ย กเก็ บ จาก
ผู้ค้าประกันเป็นงวดรายเดือนจนเสร็จตามที่ผู้กู้ได้ทาหนังสือกู้ให้ไว้ต่อสหกรณ์ หรือไม่เกินจานวนงวดสาหรับเงินกู้
ประเภทนั้นๆ และหรือพักการชาระหนี้ก็ได้
ข้อ 25. ผู้กู้ก็ดี ผู้ค้าประกัน ก็ดี ต้องรับ ผูกพันว่า ถ้า ตนประสงค์จะขอโอนหรือลาออกหรือย้าย
จากราชการ หรืองานประจา ตามข้อบังคับของสหกรณ์ ข้อ 18 จะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้สหกรณ์ทราบและจัดการ
ชาระหนี้สินและภาระหน้าที่ ซึ่งสมาชิกมีอยู่ต่อสหกรณ์ให้เสร็จสิ้นเสียก่อ น แล้วจึงจะขอโอนหรือลาออก หรือย้าย
จากราชการ หรืองานประจานั้นได้ เว้นแต่กรณีที่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่ตามข้อบังคับของสหกรณ์ข้อ 46
บทเฉพาะกาล
ข้อ 26. ให้ถือว่าการกู้เงิน สัญญากู้ และสัญญาค้าประกัน ที่มีอยู่ก่อนที่ระเบียบสหกรณ์นี้ใช้บังคับ
ให้เป็นการกู้เงิน สัญญากูเ้ งิน และสัญญาค้าประกันตามระเบียบนี้
ข้อ 27. บรรดาประกาศ ค าสั่ ง มติ หรือ ข้อตกลงอื่ น ใดที่อ อกตามระเบี ยบสหกรณ์ ออมทรัพ ย์
กรมทรัพยากรธรณี จากัด ว่าด้วยการให้เงินกู้แก่สมาชิก พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มให้ใช้ได้ต่อไปเพียงเท่าที่ไม่ขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 10 เมษายน 2562
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